
 
Qüestionari per a l'exercici de les opcions relatives a dades personals incloses en el Directori 

col·legial i enviaments d'informació, ofertes o publicacions no estatutàries 
 
 

Consideració legal de Font accessible al públic: El Directori Col·legial té la consideració legal de Font accessible 
al públic i incorpora el llistat de col·legiats degudament actualitzat. En virtut del que estableix en la Llei 
Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, la consideració legal de Font accessible al públic suposa que el llistat de 
professionals col·legiats pertanyents al  COAIB podrà ser consultat per qualsevol persona. Així mateix se li 
informa que es publicarà una versió electrònica del Directori en la web del Col·legi.  

 
Dades publicades A fi de conciliar el contingut del Directori amb els mitjans de comunicació i localització que 
les noves tecnologies ofereixen i la salvaguarda del dret d'autodeterminació informativa que imposa la referida 
norma, s'informa que:  
 
●  Si no s'indica el contrari, la pròxima edició del Directori inclourà ÚNICAMENT les següents dades 

personals: NOM I COGNOMS, DOMICILI PROFESSIONAL, Nº/S TELÈFON FIX I FAX.  
 

●  El col·legiat pot afegir, a les dades assenyalades, els següents: LA SEVA ADREÇA DE CORREU 
ELECTRÒNIC, EL DOMINI DE LA WEB del seu despatx professional, i la seva Nº DE TELÈFON 
MÒBIL. Per a això, igual que per a qualsevol modificació de dades, s'haurà de remetre la present, 
degudament emplenada i signada a la Secretaria del COAIB 

 
Usos publicitaris o comercials  
Conforme al règim previst en la citada Llei Orgànica 15/1999 , les dades personals incorporades en fonts d'accés 
públic poden ser tractades per tercers amb fins publicitàries o de prospecció comercial. No obstant això, els 
col·legiats tenen dret a exigir del Col·legi que s'indiqui en el Directori que les seves dades no podran tractar-se 
per a aquestes fins. Per defecte, és aquesta última opció la qual figurarà assenyalada en el Directori Col·legial, 
llevat per a aquells col·legiats que ens indiquin el contrari. 
 
Particularitats del Directori en la seva versió electrònica 
En la secció Dades Personals/Perfil d'usuari de l'Oficina Virtual e-COAIB accessible des de l'adreça 
www.coaib.es, el col·legiat podrà, mitjançant la introducció del seu nom d'usuari i de la seva contrasenya, 
accedir a les seves dades personals i, si escau, sol·licitar al Col·legi la rectificació o l'actualització dels mateixos. 
Certes dades podran ser modificades directament pel col·legiat, sense necessitat de comunicació escrita al 
Col·legi, incorporant-se des d'aquest mateix moment al Directori electrònic. Les dades modificables pel 
col·legiat figuraran clarament assenyalades com a tal. 

De la mateixa manera, els Col·legiats podran sol·licitar al Col·legi que siguin modificades les opcions relatives a 
les dades personals que figuren en el Directori Col·legial digital, així com les relatives al tractament dels 
mateixos per a fins promocionals. Excepte per les dades que el Col·legiat canviï per si mateix, els canvis seran 
efectius una vegada tramitada la sol·licitud pel Col·legi, actualitzant-se en aquest moment i en conseqüència el 
Directori electrònic. No obstant això, conforme al previst en l'Art. 28 de la Llei Orgànica 15/1999, les còpies del 
Directori Col·legial en format electrònic que s'obtenen telemàticament perdran el caràcter de font d'accés públic 
en el termini d'un any, comptat des del moment de la seva obtenció, pel que, a pesar de les actualitzacions que es 
vagin realitzant, els tercers tindran dret a seguir utilitzant la versió del Directori que van descarregar, durant el 
citat termini.  

Actualització del Directori en la seva versió impresa  
Amb antelació suficient, el COAIB avisarà als col·legiats de la preparació d'una nova edició del Directori a fi 
que, en el termini assenyalat i si fos necessari, puguin modificar les opcions més amunt descrites mitjançant la 
citada secció Dades Personals/Perfil d'usuari de l'e-COAIB. Així mateix, si escau, els Col·legiats podran 
sol·licitar al Col·legi la inclusió de dades personals en el Directori o la rectificació dels mateixos. Finalitzat el 
termini fixat, les opcions i les dades personals que es publicaran en el Directori Col·legial en la seva versió 
impresa, correspondran als quals figuren en el Directori electrònic en aquesta data. 
 

* * * 



A conseqüència de tot l’exposat, el Col·legiat que subscribeix manifesta el següent: 
 

1. Respecte al Directori col·legial: 
 
• Que transcorreguts quinze dies a comptar de la recepció del present escrit pel Col·legi, NO  ATORGA EL 

SEU CONSENTIMENT per  a la inclusió de les següents dades personals marcades amb una “X” en  el 
Directori col·legial:  

 

□  Núm/s telèfon fix 
 

□  Núm/s fax 
 
• Sol·licita del Col·legi la inclusió en el Directori col·legial dels següents dades personals marcades amb una 

“X”: 
 

□  Adreça de correu electrònic:________________________________ 
 

□  Url website : _________________________________________ 
 

□  Telèfon mòbil:________________________________ 
 
(Nota.- En cas que el Col·legiat no especifiqui les dades anteriors, havent marcat l'opció, el Col·legi publicarà 
l'adreça e-mail 1, la URL webside o/i telèfon mòbil que disposa i que poden consultar-se en e-coaib/Dades 
personals/perfil usuari de la web www.coaib.es.) 
 
• En cas de desitjar que les seves dades personals que figuren en el Directori Col·legial puguin utilitzar-se amb 
fins de publicitat o prospecció comercial, introdueixi una creu a continuació □ 
 
. Respecte a l'enviament d'informació, ofertes o publicacions no estatutàries  
 
• Comunica que transcorreguts quinze dies a comptar de la recepció del present escrit pel col·legi NO ATORGA 
EL SEU CONSENTIMENT per a les següents accions marcades amb una “X”: 
 
1  Enviament pel COAIB, bé per correu electrònic, bé per qualsevol altre mitja, de publicacions o 

informacions col·legials distintes de les circulars col·legials, sobre esdeveniments que organitza o 
patrocina el Col·legi, així com per a donar a conèixer o promoure publicacions o esdeveniments de 
tercers relacionats amb arquitectura, urbanisme, ordenació del territori, defensa del patrimoni 
arquitectònic i medi ambient. ` 

 
 

1 Enviament per conducte col·legial d'informació o ofertes d'altres entitats, institucions o empreses 
(ensobrats o encartaments) relacionades amb els següents sectors: materials; equipaments i tecnologia 
de la construcció; financer; d'assegurances, telecomunicacions i informàtica; ensenyament; serveis 
professionals relacionats amb arquitectura, urbanisme, ordenació del territori, defensa del patrimoni 
arquitectònic i medi ambient; oci; turisme; automoció, llar i salut.  

 
 
En la seva conseqüència, el Col·legiat que subscriu autoritza de forma expressa totes i cadascuna de les opcions 
que no vagin marcades amb una “X”. 
  
 
Data i lloc: .......................................................  
Nom i Cognoms: .......................................................  
Signatura: .......................................................  
 

 
 
Al Sr. Secretari de la Junta de Govern del Col·legi Oficial d’Arquitectes de les Illes Balears (COAIB) c/. 
Portella, 14 – 07001 Palma de Mallorca 

http://www.internostrum.com/insbil/index.php?lang=es-ca&palabra=coaib

	Qüestionari per a l'exercici de les opcions relatives a dades personals incloses en el Directori col·legial i enviaments d'informació, ofertes o publicacions no estatutàries

	Casilla de verificación1: 
	0: Off
	1: Off

	Casilla de verificación2: 
	0: Off
	1: Off
	2: Off

	Adreça de correu electrònic: 
	Url website: 
	Telèfon mòbil: 
	fins de publicitat o prospecció comercial, introdueixi una creu a continuació: Off
	Data i lloc: 
	Nom i Cognoms: 
	Botón4: 
	Botón3: 
	Botón2: 
	Botón1: 
	Casilla de verificación3: Off
	Casilla de verificación4: Off


